Załącznik
do Uchwały Nr XVIII/155/2020
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 9 listopada 2020 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
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§ 1.
1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), dalej jako ustawa, to forma
współpracy Powiatu Krapkowickiego z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania
publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
2. Celem podejmowania inicjatywy lokalnej jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki
życia mieszkańców Powiatu Krapkowickiego.
§ 2.
1. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b
ustawy, w zakresie należącym do zadań powiatu.
2. Terenem realizacji inicjatywy lokalnej jest Powiat Krapkowicki.
3. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Powiatu Krapkowickiego bezpośrednio, bądź za
pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
działających na terenie Powiatu Krapkowickiego zwani dalej „wnioskodawcą”.
§ 3.
1. Wnioskodawca zapewnia wkład własny w realizację inicjatywy lokalnej.
2. Wkład własny wnioskodawcy stanowią:
1) środki finansowe zgromadzone przez wnioskodawcę,
2) świadczenia rzeczowe, tj. w szczególności: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie,
usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej. Materiały niezbędne do
realizacji inicjatywy lokalnej powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać obowiązujące
normy, jak i uzyskać odpowiednie pozwolenia,
3) praca społeczna świadczona przez wnioskodawcę.
3. Wsparcie Powiatu Krapkowickiego w ramach inicjatywy lokalnej ma charakter finansowy.
§ 4.
Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Zarządu
Powiatu Krapkowickiego. Wnioski należy składać za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w
Krapkowicach przez cały rok. Przykładowy wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego
dokumentu.
§ 5.
1. Zarząd Powiatu dokonuje oceny wniosku w oparciu o następujące kryteria:
1) celowość zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
2) możliwość realizacji zadania;
3) udział finansowy wnioskodawcy w łącznych kosztach realizacji zadania;
4) wkład pracy własnej wnioskodawcy w formie pracy społecznej;
5) udział rzeczowy wnioskodawcy w realizacji zadania;
6) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań objętych wnioskiem;
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7) stopień zaawansowania w przygotowaniu zadania;
8) udział finansowy Powiatu Krapkowickiego niezbędny do realizacji zadania oraz ewentualne koszty,
jakie będzie ponosił Powiat Krapkowicki w konsekwencji realizacji zadania;
9) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia do realizacji zadania publicznego podejmie
Zarząd Powiatu w formie uchwały. Przyznanie wsparcia będzie zależeć od posiadania środków
w budżecie Powiatu Krapkowickiego.
3. O sposobie rozpatrzenia wniosku Zarząd Powiatu informuje pisemnie wnioskodawcę. Informację
zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach, a także na stronie internetowej Starostwa.
§ 6.
Warunkiem zlecenia realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie
umowy na czas określony pomiędzy Powiatem Krapkowickim a wnioskodawcą. W umowie zostaną
określone warunki współpracy, prawa i obowiązki stron, wysokość wkładu Powiatu Krapkowickiego
oraz wkładu własnego wnioskodawcy oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów.
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